
             
       
 
 
 

 
 

     

 
  ที่มา: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  2.รำคำขำยปลีก : กระทรวงพำณิชย ์

     
       
      การส่งออกปลาดกุของไทย                 หน่วยปริมำณ : ตัน, มูลค่ำ : ล้ำนบำท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-มี.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

แช่เย็นจนแข็ง 71.1 5.6 92.2 10.5 29.7 87.5 

เน้ือแบบอ่ืนๆแช่เย็นจนแข็ง 2.8 0.4 104.0 3.9 3,614.3 875 

สดหรือแช่เย็น - - 6.7 0.2 - - 

มีชีวิต 73.4 2.6 77.6 3.2 5.7 23.1 

รวม 147.3 8.6 280.5 17.8 90.4 107.0 
          ที่มา: กลุ่มวิเครำะห์กำรค้ำสินค้ำประมงระหวำ่งประเทศ กองนโยบำยและยุทธศำสตร์พัฒนำกำรประมง 

        
การน าเข้าปลาดุกของไทย            หน่วยปริมำณ : ตัน, มูลค่ำ : ล้ำนบำท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-มี.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ปลำดุกแช่เย็นแช่แข็ง 49.8 1.3 55.9 1.4 12.2 7.7 
มีชีวิตและพันธุ์ปลำ 364.9 7.3 436.1 8.5 19.5 16.4 
เน้ือแบบอ่ืนๆแช่เย็นจนแข็ง - - 53.0 1.7 - - 
รวม 414.7 8.6 545.0 11.6 31.4 34.9 

                          ที่มา: กลุ่มวิเครำะห์กำรค้ำสินค้ำประมงระหว่ำงประเทศ กองนโยบำยและยุทธศำสตร์พัฒนำกำรประมง 
   

ปริมาณผลผลิตปลาดุกจากการเพาะเลี้ยง ปี 2559-2562 (ตัน) 
เดือน 2559 2560 2561 2562 

ม.ค.-ธ.ค.62 108,033 110,817 112,101 113,197 
%การเปลี่ยนแปลง  2.58 1.16 0.98 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเครำะห์สถิติกำรประมง กองนโยบำยและยทุธศำสตร์พัฒนำกำรประมง 

 Monitoring Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
 

ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2563 

 1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

 ธ.ค.62 ผลผลิตปลำดุกเบื้องต้น จ ำนวน 10,878 ตัน เพิ่มขึ้น 5.49% จำกเดือนก่อน 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 10.91% (กลุ่มวิจัยและวิเครำะห์สถิติกำรประมง) 

 ผลผลิตเบื้องต้น ปี 2562 มีจ ำนวน 113,197 ตัน เพิ่มขึ้น 0.98% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเครำะห์สถิติกำรประมง) 

 

3.ปัญหาอุปสรรค 
- ขำดกำรวำงแผนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ  
- ลูกพันธุ์เติบโตช้ำ และขำดแคลน 
- บำงพื้นที่ประสบปัญหำภัยแล้ง ขำดแคลนน้ ำในกำรเลี้ยงปลำ 
- ปัญหำกำรระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกำรบริโภคภำยในประเทศที่
ลดลง ท ำให้รำคำสินค้ำลดต่ ำลง และผลผลิตไม่สำมำรถออกสู่ตลำดได้ เน่ืองจำกไม่มี
พ่อค้ำคนกลำงไปรับซื้อผลผลิต 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
- วำงแผนกำรผลิตและส่งเสริมให้มีกำรแปรรูปผลผลิตบำงส่วน เพื่อเพิ่มมูลค่ำและ
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย โดยกระจำยผลผลิตผ่ำนทำงตลำดออนไลน์มำกขึ้น 
- ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต และลด
ต้นทุนกำรผลิต 
 

1.2 ราคา  

 รำคำปลำดุกหน้ำฟำร์มเฉลี่ยทั้งประเทศ เดือน เม.ย.63 ขนำดใหญ่ 49.81 บำท/
กก. ขนำดกลำง 49.81 บำท/กก. ขนำดเล็ก 41.25 บำท/กก. โดยขนำดใหญ่เพิ่มขึ้น 
2.9% แต่ขนำดกลำงและขนำดเล็กลดลง -0.4% และ -8.3% ตำมล ำดับ เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทุกขนำดเพิ่มขึ้น 3.3% 
6.0% และ 8.6% ตำมล ำดับ  

 รำคำปลำดุกขำยปลีก ณ ตลำดกรุงเทพฯ เดือน เม.ย.63 ขนำดใหญ่ 69.92 
บำท/กก. และขนำดกลำง 66.20 บำท/กก. ขนำดใหญ่เพิ่มขึ้น 4.6% ขนำดกลำง 
0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งสอง
ขนำดเพิ่มขึ้น 6.7% และ 2.5% ตำมล ำดับ  

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
สิงคโปร์ 
กำรส่งออก  

 กำรส่งออก ม.ค. – ธ.ค.62 สิงคโปร์ส่งออกกลุ่ม Catfish 652.7 ตัน มูลค่ำ 1.4 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ ทั้งปริมำณและมูลค่ำลดลง 32.3% และ 33.5% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 รูปแบบกำรส่งออก คือ Catfish Fillets Frozen 80.0% (ส่งออกอินโดนีเซีย 64.4% 
มำเลเซีย 29.6% แอฟริกำใต้ 2.7%  และอ่ืนๆ 3.3%) Catfish Frozen 17.8% (ส่งออก
อินโดนีเซีย 88.6% ญี่ปุ่น 11.4%) Catfish Fillets Fresh Or Chilled 2.1% (ส่งออกมำเลเซีย
69.3% ไต้หวัน 27.5% และศรีลังกำ 3.2%) Catfish Fresh Or Chilled 0.1% (ส่งออก      
มัลดีฟส์ทั้งหมด) (Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์สืบค้น ณ วันที่ 
18 ก.พ.63) 

กำรน ำเข้ำ  

 กำรน ำเข้ำ ม.ค. – ธ.ค.62 สิงคโปร์น ำเข้ำกลุ่ม Catfish 17,428.4 ตัน มูลค่ำ 36.3 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ ปริมำณเพิ่มขึ้น 1.3% แต่ปริมำณลดลง 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   
 รูปแบบกำรน ำเข้ำ คือ Catfish Fillets Frozen 95.1% (น ำเข้ำจำกเวียดนำม 98.1%,  
มำเลเซีย 0.8% และอ่ืนๆ 1.1%) Catfish Fresh Or Chilled 3.2% (น ำเข้ำเวียดนำม 68.8% 

เยอรมัน 12.2%  แคนำดำ 9.2%  และอ่ืนๆ 48.9%) และ Catfish Fresh Or Chilled 0.7%  
(สหรำชอำณำจักร 50.8%  สิงคโปร์ 16.9%  เดนมำร์ก 10.9%  ออสเตรีย 3.0%  และอ่ืนๆ  
18.4%) (Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์สืบค้น 
ณ วันที่ 3 ส.ค.61) 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การส่งออก  
 - มี.ค.63 ไทยส่งออกปลำดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมำณ 176.0 ตัน มูลค่ำ 8.6 ล้ำนบำท 
ปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้น 1.4 เท่ำตัว และ 11.9% ตำมล ำดับ เทียบกับเดือนก่อน  
 -  ม.ค.-ม.ีค.63 ไทยส่งออกปลำดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมำณ 280.5 ตัน มูลค่ำ 17.8 ล้ำน
บำท ปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้น 90.4% และ 11.1เท่ำตัว ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นปลำดุกแช่เย็นจนแข็ง 59.3% เนื้อปลำดุก
แบบอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง 21.8% ปลำดุกมีชีวิต 18.0% และปลำดุกสดแช่เย็น 0.9% โดย
ปลำดุกแช่เย็นจนแข็งส่งออกไปยัง สหรัฐฯ 40.6% ญี่ปุ่น 25.2% เกำหลีใต้ 16.9% สหรำช
อำณำจักร 5.1% และอ่ืนๆ 12.2% เนื้อปลำดุกแบบอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็งส่งออกไปสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ 90.1% ญี่ปุ่น 7.8% และสวิตเซอร์แลนด์ 2.1% ส ำหรับปลำดุกมีชีวิต
ส่งออกไปยังเมียนมำร์ 74.3% กัมพูชำ 14.1% สปป.ลำว 11.5% และอ่ืนๆ 0.1% ส่วนปลำ
ดุกสดแช่เย็นส่งออกไปกัมพูชำทั้งหมด  

 3.2 การน าเข้า  
 - มี.ค. 63 ไทยน ำเข้ำปลำดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมำณ 103.3 ตัน มูลค่ำ 4.4 ล้ำนบำท 
ปริมำณลดลง 35.9% แต่มูลค่ำเพิ่มขึ้น 35.4% ตำมล ำดับ เทียบเดือนก่อน  
 - ม.ค.-ม.ีค.63 ไทยน ำเข้ำปลำดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมำณ 545.0 ตัน มูลค่ำ 11.6 ล้ำน
บำท ปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้น 31.4% และ 34.9% ตำมล ำดับ และเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 โดยผลิตภัณฑ์ที่น ำเข้ำเป็นปลำดุกมีชีวิต 73.3% เนื้อปลำดุกแบบอ่ืนๆ 
แช่เย็นจนแข็ง 14.3% และปลำดุกแช่เย็นจนแข็ง 12.4% โดยปลำดุกมีชีวิตน ำเข้ำจำก
มำเลเซียเกือบทั้งหมด เนื้อปลำดุกแบบอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง น ำเข้ำจำก เวียดนำมทั้งหมด 
และปลำดุกแช่เย็นจนแข็ง น ำเข้ำจำกจีน 94.8% และปำกีสถำน 5.2%  
 


